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Abstract 
 
The aim with my research is to illuminate the meaning of IKEAs settle in Haparanda, for 
the region Haparanda-Tornio, its economic growth and its inhabitants. The research has 
been carried out only through qualitative methods. Some interviews with a range of 
people from varying companies have been conducted. 
 
Haparanda is a smaller Swedish city situated in the north, on the border to Finland and to 
a city called Tornio. These two cities, Haparanda and Tornio, has realised they are 
stronger in pairs, so they initiated cooperation across the border. Haparanda-Tornio is not 
a region of historically welfare and well-being. At least on the Swedish side, high 
numbers of unemployment, absence from work and many youngsters leaving the region 
because of pore prospects for the future, dominates. In this case, something very different 
happened when IKEA, one of Sweden’s most famous home furnishing companies, chose 
to settle their new store in Haparanda.  
 
The settle of IKEA was a joyful message for the region and for the city of Haparanda in 
particular. A lot of other Swedish companies are now settling in the city as an effect of 
IKEAs arrival. It is surprising, though, that IKEA chose Haparanda, because of its low 
number of inhabitants and its geographical position. But, the increasing welfare in the 
region, satisfactory communication opportunities and the status on the Russian market, 
are probably factors behind the settle. Also, the Swedish and Finnish membership in the 
European Union gives them advantages on trading over the borders. Further, the settle in 
Haparanda give the company access to high number of consumers in four countries. The 
personal involvement of IKEAs founder, Mr Kamprad, states how exciting and unique 
this project is.  
 
IKEA has become a symbol for the positive development in the region. More people may 
be offered employment since the municipality believe 1000-1500 new jobs could be the 
result of IKEA, and other companies settle. The effects on the inhabitants can be 
described as more opportunities to personal development and a higher well-being, a more 
shaded life. The region may become central to four countries, not only in consumption, 
but also in meetings and trade for example. But, the status of the region may grow 
stronger on the expense of other regions in the north. The language question could also be 
of high importance again. This is because the majority of the companies are settling on 
the Swedish side which gives the only Finnish-speaking population limited access to the 
new jobs.  
 
The previous critiques to the region may soften, but new could rise. For example a 
greater load on the environment is inevitable, but also a social and cultural development 
that could change Haparanda and Tornio essentially.  
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1 Inledning 
 
Haparanda kommun och Torneå stad, belägna på vardera sida om den svensk-finska 
gränsen, är väldigt intressanta att studera. De har på egen hand initierat ett 
gränsöverskridande samarbete med målet att främja regionens utveckling och förbättra 
framtiden för regionens invånare. Regionen bebos av både svenskar, finnar, till Sverige 
inflyttade finnar och tornedalsfinnar. Ett visst motstånd till regionsbildningen finns dock 
bland de egna invånarna. Regionens organisation, Provincia Bothniensis, har genomfört 
en rad samarbetsprojekt, vissa mer lyckade än andra. De satsningar som gjorts för 
integration av näringslivet har varit de minst givande medan andra, till exempel, 
gemensam arbetsförmedling, har blivit lyckade och beständiga projekt. 
 
Trots ett perifert läge, och en litet invånarantal, har möbeljätten IKEA valt att etablera ett 
nytt varuhus i Haparanda. Detta spekuleras få stora effekter för hela regionen. IKEA 
etablerar vanligtvis inte i tätorter med så lågt invånarantal som Haparanda har, vilket gör 
lokaliseringen unik och spännande. 
 
Jag har valt detta ämne på grund av mitt intresse för regioner, men även intresset för 
Haparanda-Torneå. Jag har en personlig anknytning till regionen då delar av min familj är 
födda och uppväxta i Haparanda.  
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad etableringen av IKEA i Haparanda kan få 
för effekter för regionen Haparanda-Torneå. Utgångspunkten är de förutsättningar som 
regionen har vid skrivande stund. 
 
• Vad innebär etableringen av IKEA i Haparanda-Torneå för regionen? 
• Hur kommer etableringen att påverka den ekonomiska tillväxten i regionen? 
• På vilket sätt kommer etableringen att påverka regionens invånare? 
 
1.2 Metod 
 
Min undersökning har under arbetsprocessens gång gett upphov till fler frågor. Några av 
dessa har varit möjliga att besvara medan andra har fått exkluderas på grund av 
uppsatsens omfång. 
 
Uppsatsen baseras på kvalitativa metoder med litteraturstudier, intervjuer och 
frågeformulär med öppna svarsalternativ, ställda till berörda personer inom näringsliv 
och politiska organisationer, med varierande resultat. Informationssökningen har 
uteslutande skett från Stockholm. De empiriska delarna kommer att kopplas samman med 
teori för att ge djup till uppsatsen. En beskrivning av begreppen region, regional 
utveckling, tillväxt, samt teknisk räckvidd och mänskligt räckhåll kommer att ges.  
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1.3 Avgränsningar 
 
Jag har avgränsat mig till regionen Haparanda-Torneå. Regionen innefattar Haparanda 
kommun och Torneå stad. Anledningen till att Haparanda och Torneå refereras olika, till 
stad och till kommun, är att regionen själv gör det. När jag beskriver Haparanda-Torneå 
tillsammans hänvisar jag till regionen och det regionala samarbete som finns där emellan. 
Att välja ut ett geografiskt område för en studie är sällan lätt. I detta fall har närliggande 
städer fått exkluderas då de inte inkluderas i själva regionen, trots att de skulle kunna vara 
möjliga påverkningsfaktorer. Jag har inte heller valt att inkludera Barentsregionen (de 
norra delarna av Sverige, Finland, Norge och Ryssland) på grund av arbetets omfattning 
även om det skulle vara intressant ur ett storregionperspektiv.  
 
IKEAs etablering i regionen är infallsvinkeln i min uppsats. Jag har valt att inte göra 
några jämförelser med vare sig effekter av andra IKEA-etableringar, eller andra företag, i 
Sverige. Detta av den enkla anledningen att Haparanda och Torneås geografiska läge 
samt invånarantal skiljer sig från andra IKEA-etablerade städer, och andra regioner i 
Sverige då regionen delas av två länder. Dessa faktorer gör att jag inte anser regionen 
jämförbar på rimlig nivå. De möjliga effekter som jag presenterar i min uppsats är teorier 
tills vidare, då jag utgått från de förutsättningar som regionen har idag. 
 
På grund av arbetets omfattning och min begränsade kunskap inom ekonomiska ämnen 
kommer uppsatsen inte att innehålla några djupare ekonomiska analyser av effekterna av 
IKEAs etablering. Omfattning, men inte brist på kunskap, har även gjort att det saknas 
djupare miljöaspekter på etableringen. 
 
1.4 Källor och källkritik 
 
Jag har använt både tryckta och otryckta källor samt Internetkällor i min uppsats. 
Tidningsartiklar publicerade på olika nättidningars hemsidor har visat sig användbara 
under arbetsprocessens gång. Pålitligheten med Internet kan och ska alltid ifrågasättas då 
informationen förändras och upphovsmannen inte alltid är publicerad.1 Dock anser jag att 
tillförlitligheten är stor hos våra svenska dagstidningar, samt kommunernas hemsidor. 
Regionens  samarbetsorgan, Provincia Bothniensis, hemsida är dock färgad av deras 
arbete. På hemsidan framhålls gärna positiva händelser i regionen.   
 
Uppsatsen kan uppfattas ha en tyngdpunkt på den svenska sidan. Detta beror på att IKEA 
tillsammans med de flesta andra företag etablerar på den svenska sidan av gränsen. 
Dessutom har fler på den svenska sidan varit villiga att svara på frågor, vilket kan ha 
påverkats av att organisationen PB, till största del, styrs från svensk sida, och det faktum 
att jag varken talar finska eller Tornedalsfinska (meänkieli). Språket på Torneå stads 
hemsida är dessutom finska vilket gjort det svårt att införskaffa material därifrån. Det har 
alltså förekommit både externa och interna bortfall i mitt material. Ovilja att besvara 
frågor från flera håll har gjort att min uppsats saknar det egentliga djup jag eftersträvade.  
 

                                                 
1 Leth och Thurén 2000:17 
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Frågor har ställts till flera personer inom både Haparanda och Torneås näringsliv, men 
också till ansvariga på respektive kommun samt inom regionen. Det kan tilläggas att om 
jag gjort studiebesök i Haparanda och Torneå, hade kanske mina frågor besvarats, 
förutsatt att de personer jag ville kontakta varit tillgängliga. Samtliga av mina intervjuer 
har gjorts via telefon eller via mail. Detta innebär några fördelar, men också några 
nackdelar. Fördelarna ligger i att endast min röst, framställningen av mitt ärende, samt 
mina frågor, är avgörande för intervjupersonens åsikter och inställning gentemot mig. En 
annan fördel är att tid sparas eftersom ingen förflyttning mellan platser sker. Nackdelarna 
är att ingen personlig kontakt egentligen kan etableras, vilket kan påverka svaret hos 
intervjupersonen. Det är även svårt att tolka både ansiktsuttryck, kroppsspråk samt 
röstläge hos en person du inte kan se.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Hansén och Thor 1998:35 
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2. Teori 
 
2.1 Definition av regionbegreppet 
 
Region, eller re´gio på latin, betyder läge, trakt, landskap eller riktning och kommer från 
re´go som betyder rikta, styra eller leda. En region avser ett på jordytan markerat 
geografiskt område.3 Kännetecknande för alla regionala avgränsningar är att de innesluter 
ett eller flera element som särskiljer regionen från dess omgivning. Elementen består 
exempelvis av morfologi, klimat, vegetation, bebyggelse, språk, religion, och näringsliv.4 
En region kan användas som en förklaringsmetod för olika geografiska skalor, både 
inomstatligt, överstatligt och gränsöverskridande (Exempel Baskien eller 
Östersjöregionen).5 Vid studier av regionen måste denna noga definieras, dess innehåll 
och yttre avgränsning. Ju fler kriterier någon utgår från desto mer exakt kommer regionen 
att definieras. Men, ju större ämnesområde som studeras, desto svårare kan det bli att 
definiera regionens yttre avskildhet och inre samhörighet. Regionbegreppet är också vida 
diskuterat i geografiska kretsar främst för svårigheter att applicera det på verkliga 
situationer. Definitionen av regionen är inte statisk då den förändras beroende på vem 
som studerar den, när och ur vilket perspektiv.6 Oftast görs avgränsningarna av regionen 
”på känsla” av författaren och därmed kan avgränsningen vara diffus.7  
 
2.1.1 Indelning av regioner. 
 
Vid studier av regionbegreppet har det framgått att det finns många indelningar av 
regioner på olika nivåer. Många regioner kan överlappa varandra och behöver inte 
utesluta varandra.8 Exempel på olika regionindelningar är den naturgeografiska eller 
ekologiska regionen vilka avgränsas genom naturgeografiska eller ekologiska samband.9  
Den funktionella eller centrerade regionen till exempel, klargörs genom Walter 
Christallers centralortsteori där en stark centralort underhåller dess omland.10 Den 
administrativa regionen är en politisk och administrativt avgränsad region.11 Och 
slutligen den etniska och kulturella regionen som identifieras med utgångspunkt i 
specifika kulturyttringar kopplat till geografiskt läge.12 Regioner kan även klassificeras 
på andra sätt. Ett exempel är mentala regioner som avser regional identitet. Invånarna har 
en mental bild över regionen, dess storlek, utformning, innehåll. Den mentala bilden 
varierar beroende på vilken person som tillfrågas.13 
 
 

                                                 
3 www.ne.se/region  
4 Carstensson 1994:40 
5 Gren Hallin 2003:93 
6 Carstensson 1994:40-42 
7 Henning och Liljenäs 1994:9 
8 Törnqvist 1996:19 
9 Carstensson 1994:42 
10 Henning, och Liljenäs  1994:14 
11 Gren och Hallin 2003:93 
12 Carstensson 1994:43 
13 Henning och Liljenäs 1994:21 
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2.1.2 Problem 
 
Det finns alltid en del problem att beakta vid studier av en region. Dessa kan bland annat 
yttra sig i hur regionen skall eller bör definieras, hur stor den skall/bör vara och hur 
detaljerat den skall studeras. Det mest ideala är att hitta en nivå där generaliseringen inte 
ger läsaren ett intryck om att vara överhopad av detaljer, men inte heller att läsaren 
känner sig oklar med vad regionen innefattar. Ett annat problem är att många regioner 
studeras utifrån ett standardformat vilket kan leda till missförstånd. Ingen region är trots 
allt den andre lik. Det kan vara svårt att definiera regionens yttre gränser även om 
undersökningen har ett syfte.14 
 
2.2 Regional utveckling 
 
Även regional utveckling är ett begrepp som är svårt att definiera. Detta beror främst på 
att flertalet faktorer kan inkluderas. En möjlighet är att mäta regional utveckling utifrån 
befolkningsutvecklingsperspektivet. Detta innebär att hänsyn tas till andelen ut- och 
inflyttningar till regionen. En stor utflyttning kan således indikera en negativ regional 
utveckling medan en inflyttning kan indikera positiv utveckling. En annan metod är att 
undersöka sysselsättningsutvecklingen. Denna ger svar på hur många som är sysselsatta. 
Ingen av dessa metoder är helt tillförlitliga. En stor befolkningsökning behöver inte vara 
relaterat till en positiv regional utveckling. Till exempel städer med stor inflyttning kan 
ha en stor inflyttning av arbetslösa, vilket inte kommer att påverka regionens ekonomi 
positivt. Sysselsättningsutvecklingen är ibland bristfällig då den generaliserar 
arbetskraften och ingen hänsyn till ålder, yrke eller förmåga tas.15 En viktig faktor är 
regionens demografiska struktur. Med detta menas befolkningens ålderssammansättning 
där en individ har olika roller under sitt liv och därmed påverkar balansen mellan 
konsumtion och produktion. Alltså, en region med många gamla och många barn i 
relation till andel yrkesverksamma, påverkar regionens utveckling genom att utsätta den 
för större ekonomiska påfrestningar.16 Ett populärt mått för regional utveckling har BNP-
måttet blivit (Bruttonationalprodukten per capita). BNP mäter ett lands eller en regions 
ekonomiska tillväxt, tillsammans med andel verksam befolkning. Måttet fungerar relativt 
bra då det sammanfattar flera faktorer. Det finns dock flera fallgropar även med denna 
måttstock. Till exempel tar inte BNP-måttet hänsyn till det faktum att många 
arbetspendlar utanför sin region. Inte heller tar det hänsyn till att vinst på vissa produkter 
kanske produceras utanför regionen. Alltså, tillhör kanske inte vinsten den region som 
tilldelats.17 
 
Det finns två olika inriktningar inom den ekonomiska geografin som försöker förklara 
regional utveckling, eller komponenterna bakom. Den klassiska lokaliseringsteorin är 
den ena och regionala utvecklingsteorier, den andra.18  
 

                                                 
14 Holt-Jensen 1999:154 
15 Lundmark 2000:249 
16 Lundmark 2000:264 
17 Lundmark 2000:251 
18 Lundmark 2000:261 
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Den klassiska lokaliseringsteorin utgår från företagets lokaliseringsbetingelser, det vill 
säga, den förklarar varför ett företag väljer att förlägga sin verksamhet på en viss plats. 
Vilka är anledningarna? Regionala utvecklingsteorier utgår i sin tur från en större helhet 
där målet är att förklara varför, och hur regioner förändras samt vad som ligger bakom 
ojämn regional utveckling. Teorierna är av intresse för såväl geografer som ekonomer 
och har utvecklats oberoende av varandra. För att förklara uppkomsten av ovanstående 
två teoribildningar krävs en förklaring av de två grundläggande perspektiv som påverkat 
dessa. Den neoklassiska ekonomiska jämviktsteorin menar att med en fri marknad, där 
varor och tjänster får röra sig obehindrat, kommer en naturlig jämvikt att uppstå. Det vill 
säga, de regionala skillnaderna (väldigt stora på vissa håll) kommer att utjämnas på egen 
hand. Det andra perspektivet, regional polarisering, hävdar motsatsen. Om krafterna 
släpps lösa kommer de skillnader som redan finns, att bli än större.19  
 
Genom att inkludera EU:s roll och införandet av den gemensamma valutan, EMU, i 
flertalet medlemsländer, hävdar vissa forskare att den neoklassiska teorin är korrekt. 
Deras belägg är de regionala skillnaderna som utjämnats på flera håll inom EU. 
Visserligen kan detta bero på det regionalpolitiska stöd som EU gett till många fattigare 
regioner inom medlemsländerna, men även att EMU effektiviserat handeln över 
gränserna.20 Inom Europas regioner finns fortfarande en stor ekonomisk obalans. Obalans 
kan dock skifta med tiden. En stark region behöver inte alltid vara stark, en svag inte 
alltid svag.21 Idag eftersträvas en annan typ av regional utveckling än vid tiden för 
teoriernas uppkomst, på grund av att vårt samhälle konstant förändras. Numer vill 
forskare inkludera aspekter som i de gamla teorierna gavs liten plats alternativt ingen 
alls.22 Påverkningsfaktorer som innovativ förmåga, fysisk infrastruktur, 
arbetsmarknadens funktion, utbildningsnivå med flera.23  
 
2.3 Tillväxt 
 
Tillväxt är, till exempel, en ökning av samlade vinster och löner. Vinster kan till exempel 
öka genom att företag exporterar mer och dyrare, importerar billigare eller utvecklar sina 
idéer så de kan ta mer betalt. Vidare kan de använda resurserna mer effektivt genom ny 
teknik eller ny organisation. Lönerna kan ökas om fler arbetar, om de som arbetar lyckas 
ta bättre betalt för sina tjänster, eller om den genomsnittliga arbetstiden ökar. För att få 
tillväxt i en region skall det vara lätt att starta nya företag och med detta, lätt att skaffa de 
tillstånd som behövs för att utveckla sin idé. Dessutom skall näringslivet vara 
konkurrensutsatt och förändringsbenäget. Det är bättre med många små företag i växande 
branscher än att regionen är beroende av stora företag i krympande branscher.24 
 
 

                                                 
19 Lundmark 2000:261 
20 Lundmark 2000:261 
21 Malmberg 2000:223 
22 Jauhiainen 2000: 9,18-20 
23 Lundmark 2000:264 
24 Intervju med Fredrik Voltaire, Svensk Handel 
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Vidare är det bra med skolor som servar företagen med kunskap och kompetens och god 
infrastruktur. Det är alltså inte viktigast med naturtillgångar utan människan står i fokus. 
Vad de kan, vad de vill och vad de har möjlighet att göra, bestämmer.25 
 
2.4 Teknisk räckvidd och mänskligt räckhåll 
 
Med teknisk räckvidd menas möjligheten till att förflytta olika ting, som människor, 
material och meddelanden. Under tidens gång har denna möjlighet förändrats beroende 
på den tekniska utvecklingen samt utvecklingen av media. Idag kan material förflyttas 
snabbt genom flygtransporter eller en enkel knapptryckning på datorn. Med mänskligt 
räckhåll menas de ramar vilka människan håller sina handlingar inom. Dessa förändras 
beroende på personens förutsättningar.26 Räckhållet påverkas även av den sociala 
kommunikationens villkor, det medvetande en person har om en viss typ av information. 
Informationen kan vara en plats, en sak eller en företeelse av något slag.  Det mänskliga 
räckhållet är lättast att förklara genom en människas förhållande till omvärlden fysiskt, 
ekonomiskt, kunskapsmässigt och emotionellt.27 
 
2.5 Teoretisk förankring 
 
De frågeställningar som valts måste inkludera bakgrund av teori om regioner, regional 
utveckling, teknisk räckvidd och mänskligt räckhåll samt tillväxt. Teoriavsnittet 
presenteras först i uppsatsen istället för löpande i texten då jag vill tydliggöra dem. 
Teorin kommer att användas tillsammans med empiridelen i slutsatsen. 
 
Jag har valt dessa teorier eftersom jag först vill ge en bakgrund till Haparanda-Torneås 
historia och förutsättningar som region. Sedan har jag valt teori om teknisk räckvidd och 
mänskligt räckhåll eftersom jag vill se om dessa förändrats eller spelat någon roll i 
IKEAs etablering. För att besvara hur den ekonomiska utvecklingen i regionen kommer 
att påverkas, krävs någon form av förklaring till vad tillväxt är och vad regional 
utveckling är, samt hur dessa två kan uppnås även om jag inte kommer att diskutera 
regional utveckling närmare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Intervju med Fredrik Voltaire, Svensk Handel 
26 Törnqvist 1996:22 
27 Törnqvist 1998:108 
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3 Haparanda-Torneå 
 
3.1 Bakgrund 
 
Haparanda och Torneå är två städer, lokaliserade på vardera sida om den svensk-finska 
gränsen, längst upp i Bottniska viken. Så har det dock inte alltid varit. Torneå, till 
exempel, grundades 1621 av den svenske konungen Gustav ΙΙ Adolf och tillhörde fram 
till 1809 Sverige.28 Från och med medeltiden har Torneå varit en känd marknadsplats, 
något som under tidens gång utvecklades till att även bli en viktig hamnplats i de nordliga 
delarna av Östersjön.29 När Sverige förlorade Torneå till Ryssland 1809, blev Torneå en 
del av Storfurstendömet Finland. Gränsen mellan Sverige och det dåvarande Finland 
drogs längs Torne älv, och Torneå, som ligger på en halvö mitt i flodfåran, blev således 
finskt territorium. För att ersätta den förlorade staden började svenska myndigheter att 
planera uppförandet av en ny stad, Karl Johans stad, för att ersätta förlusten av Torneå. 
Den nya staden skulle ligga några kilometer inåt landet. Någon ny stad blev det dock inte 
då invånarna istället valde att bosätta sig i gränsbyn Haaparanta.30 Planeringarna av Karl 
Johans stad grusades och istället grundlade svenska centralmakten köpingen Haparanda 
1821, med statsrättigheter 1842.31  
 
Städerna är, trots sin närhet till varandra, individuella enheter även om gränsen emellan 
dem snarare har varit förenande än separerande.32 Gränsen i sig kallas också för ”världens 
fredligaste gräns”.33 Torneå stad är med sina 22 881 invånare,34 större än Haparanda med 
10 208 invånare.35 Medelåldern i regionen är relativt låg.36 Välståndsmässigt finns ingen 
skillnad mellan Haparanda och Torneå. Efter kriget brände tyskarna stora delar av den 
finska staden och under några efterföljande år gick Haparanda om, välfärdsmässigt.37 En 
anledning till de väna förhållandena mellan Haparanda och Torneå kan bero på både 
släktband och vänskapsförbindelser samt utbyte av varor och tjänster mellan länderna.38 
Detta tros också vara anledningen till att invånare föredrog Haaparanta som ny bostadsort 
före den planerade Karl-Johans stad under början av 1800-talet.39 Den nya statsgränsen 
skiljer sig egentligen från den etniska och språkliga inofficiella gräns som också 
existerar. Denna är belägen 50-70 km väster om statsgränsen på svensk mark.40 Det 
finska språkarvet lever kvar i Haparanda.  
 

                                                 
28 Enberg och Gürer 2005:6 
29 http://www.haparanda.se/fakta/index.shtml 
30 Enberg och Gürer 2005:6 
31 http://www.haparanda.se/fakta/index.shtml 
32 Enberg och Gürer 2005:6 
33 http://www.haparanda.se/fakta/index.shtml 
34 http://www.provinciabothniensis.org/ylesframeswe.htm 
35 www.ne.se/Haparanda 
36 http://www.pagransen.com/files/F/nyt/0336-folderjuli04.pdf 
37 Enberg och Gürer 2005:6 
38 http://www.haparanda.se/fakta/index.shtml 
39 Enberg och Gürer 2005:6  
40 Zalamans 2001:2 
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Mer än hälften av stadens befolkning beräknas ha finska som modersmål medan en 
tredjedel enbart är svenskspråkiga.41 Det finska språkets förankring har förstärkts i 
Haparanda genom 1960- och 70-talens finska arbetskraftinvandrare.42 Dessa flyttade från 
finska Tornedalen och Lappland för att arbeta i Syd- och Mellansverige och valde senare 
på ålderns höst att stanna kvar i Sverige, men flyttade upp till Haparanda där deras språk 
är gångbart.43 Detta kan även bero på att den svenska socialförsäkringen är bättre än den 
finska. Språkfrågan har bjudit på vissa kontroverser. 1888 beslöt den svenska regeringen 
att finska inte längre får talas i svenska skolor.44 Detta för att mota bort det finska språket 
från svensk mark. Finskan framställdes då som ett smutsigt språk, endast lämpligt för 
andra klassens medborgare. Projektet lyckades mindre bra. Idag är finska likväl som 
Tornedalsfinska (Meänkieli) accepterade som minoritetsspråk. I Torneå talas det nästan 
uteslutande finska.45 
 
I snart tjugo års tid har det funnits möjlighet för ungdomar i regionen att välja vilket land 
de vill gå skola i. Språkskolan som öppnades 1989 är en gemensam grundskola där 
ungefär hälften av eleverna kommer från Sverige och hälften från Finland. Skolan är 
belägen på den svenska sidan och följer den svenska skolplanen även om den till viss del 
även följer den finska. Eleverna lär sig båda språken och tanken är att de skall bli 
behöriga efter grundskolan för gymnasiestudier i både Finland och Sverige. 
Eurogymnasiet är regionens eget gymnasium och startade sin verksamhet 1998. Även här 
sker undervisning på båda språk och studierna skall vara förberedande för 
högskolestudier i båda länder.46 Skolan deltar även i flera EU-projekt vilket tillåter 
eleverna utbytesstudier.47 
 
Mellan Haparanda och Torneå är det vardag att passera gränsen för att utföra ärenden, 
inköp, för arbete eller för att besöka släktingar och vänner. Närmare 14 000 personer 
passerar gränsen varje dygn. Själva gränspassagen kan göras genom Europaväg 4.48 
Årligen innebär det cirka 3.7 miljoner personbilar, 18 000 bussar, och 10-12 miljoner 
människor. Europaväg 4 är sedan sammankopplat både på den svenska och den finska 
sidan med det europeiska vägnätet. Det är även möjligt att passera gränsen med tåg. Det 
svenska stambanenätet knyts ihop med det finska och det östeuropeiska genom 
Haparanda-Torneå.49 Banverket har bestämt sig att bygga en helt ny järnväg mellan Kalix 
och Haparanda. Beslutet togs innan IKEA offentliggjorde sin etablering. Idag är banan 
inte elektrifierad och klarar heller inte av de kommande, eller dagens, transportbehov. 
Den nya järnvägen tillsammans med spårviddsväxlare på tågen, innebär att dessa kommer 
åka obehindrat mellan Sverige och Finland utan att godset måste lastas om till nya 
vagnar.50  Trafiken beräknas rulla under 2011.51  

                                                 
41 Enberg och Gürer 2005:6 
42 www.pajala.nu/fakta/winsa.shtml 
43 Lundén 202:165 
44 www.pajala.nu/fakta/winsa.shtml 
45 Enberg och Gürer 2005:6 
46 http://www.provinciabothniensis.org/koulutusframeswe.htm 
47 http://www.pagransen.com/files/F/nyt/0336-folderjuli04.pdf 
48 http://www.pagransen.com/sve/svestart.html 
49 http://www.haparanda.se/naring/narliv/eurocity_1.shtml 
50 http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____11069.asp 
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Närmaste flygplats på den finska sidan är Kemi, 18 km från gränsen och på den svenska 
är Luleå närmast med sina 130 km.52 Det finns även vissa resurser att ta emot hamntrafik 
även om läget försämrats sedan landhöjningen. Röyttä hamn är en djuphamn som är 
öppen året om. Genom att fiberoptiknätet i båda städerna är sammankopplat är även 
telekommunikationen effektiv.53  
 
Finland införde euron 2003 och trots att svenska folket röstat nej till förslaget att också 
införa den gemensamma europeiska valutan, är det möjligt att handla med euro i 
Haparanda. Detta för att underlätta handeln över gränsen.54 Sverige och Finland blev 
medlemmar i EU 1995 vilket också förenklat samarbetet inom regionen.55 Regionen har 
blivit en förebild inom EU:s regionalpolitik på grund av deras omfattande projekt.56 
Haparandas budget, bland annat, har två valutor.57 Men trots allt är inte Sverige en 
fullvärdig medlem i den monetära unionen och därför har Finland, till exempel, en viss 
konsumtionsfördel i Haparanda. Både valutan och regleringar gör inköpen mer 
förmånliga.58 
 
I området hittas Finlands dominerande industrier,59 och i Haparanda finns en stark 
informations- och televerksamhet sedan ett par år. Under 2004 utfördes en 
enkätundersökning av Gränsföretagarna, Arbetsförmedlingen och Haparanda stad. 
Undersökningens syfte var att utreda Haparandas näringslivssituation och hitta medel mot 
alla neddragningar som gjordes under 2004 och början av 2005. Neddragningarna 
omfattade 129 personer inom fyra företag, vilket är ett stort antal i ett litet samhälle som 
Haparanda. Resultat visade att 65.5 % av företagen (131 respondenter) inte var i behov av 
utökad arbetskraft, 59.5 % (119 st) anser att de hinner med alla sina arbetsuppgifter under 
dagens gång. 67.5 % (135 st) anser att de har utvecklingsmöjligheter inom sitt företag. På 
frågan om vilket företagarnas största hinder mot tillväxt är i dag, svarade 33.5 % ( 67 st) 
marknadens storlek. Andra faktorer var brist på egen tid, brist på tillgång till utbildad 
arbetskraft och begränsningar i företagens ekonomi.60  
 
Medan Haparanda karakteriseras av små lokala företag, karakteriseras Torneå av stora 
internationella (tabell 1). I Torneå är Outokumpu Oy den största arbetsgivaren med 1900 
medarbetare. Torneå stad har 1500 anställda. Ett annat stort företag är Oy Hartwall Ab 
Lapin Kulta. I Haparanda är Haparanda kommun, statliga myndigheter och Landstinget 
de största arbetsgivarna, tillsammans har de 1254 anställda.61 I Haparanda finns även 
livsmedelsföretaget Polarica och Telenordia Internet.62  

                                                                                                                                                 
51 http://www.banverket.se/templates/StandardMtH____11143.asp 
52 http://www.haparanda.se/naring/narliv/eurocity_1.shtml 
53 http://www.haparanda.se/naring/narliv/eurocity_1.shtml 
54http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,353231,00.html 
55 Enberg och Gürer 2005:8 
56 http://www.pagransen.com/files/F/nyt/0336-folderjuli04.pdf 
57 Intervju med Dennis Zalamans 
58 Lundén 2002:167 
59 http://www.provinciabothniensis.org/elinkframeswe.htm 
60 http://www.haparanda.se/pdf/Kartlggning_Haparanda_nringsliv_04-05.pdf 
61 http://www.provinciabothniensis.org/elinkframeswe.htm 
62 http://www.pagransen.com/files/F/nyt/0336-folderjuli04.pdf 
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På Provincia Bothniensis hemsida presenteras några företag som regionföretag. Dessa är 
bland annat Tormets, ett företag specialiserat inom servicetjänster för industri och 
spånskärande bearbetning. Arctichrome production LTD är också specialiserade inom 
industri men främst inom design av stål till gåvor och presenter. De är till exempel 
anlitade av Ittala, det välkända finska designföretaget.63 Lumi Linna, även detta ett finskt 
företag, bygger och driver ett snöslott. Snöslottet har restaurang och ett kapell samt 
diverse andra aktiviteter och evenemang både för barn och vuxna vintertid.64 
 
Arbetslösheten i regionen är hög, i alla fall på den svenska sidan.65 Det finns inga 
uppgifter att presentera angående Torneås arbetslöshetssiffror eller Finland i stort. 
Tillsammans utgör Haparanda kommun och Torneå stad ett arbetsmarknadsområde på 
ungefär 33 000 invånare.66 
 

Näringslivsstruktur 
              Torneå         Haparanda  
Jord & skogsbruk                5,9 %                 3,0 % 
Tillverkningsindustri              30,3 %               13,0 % 
Byggnadsverksamhet                6,3 %                 8,0 % 
Varuhandel, restaurang, hotell               11,2 %               13.0 % 
Samfärdsel, post, tele                 7,3 %                 7,0 % 
Privata tjänster, offentlig 
förvaltning              36,9 %               55,0 % 

Övrigt                2,1 %                 1,0 % 
   

Tabell 1: Näringslivsstruktur Haparanda-Torneå.67  
 
 
3.2 Samarbete mellan Haparanda kommun och Torneå stad 
 
När Torneås sviter från andra världskriget var reparerade, och de sociala och materiella 
skillnaderna utjämnade, påbörjades 1960, samarbetet mellan Torneå och Haparanda. Det 
första projektet bestod av en gemensam simbassäng i Haparanda. Resultatet blev lyckat 
vilket sporrade till ytterligare samarbete inom olika nyttjande och besparingar. Under 
1980-talet skapades grunden för vad som, 1987, blev regionsorganisationen Provincia 
Bothniensis (PB).68  
 
 

                                                 
63 http://www.provinciabothniensis.org/elinkframeswe.htm 
64 http://www.provinciabothniensis.org/elinkframeswe.htm 
65 http://www.haparanda.se/naring/Nyforetagarcentrum/Nyföretagarcentrum-filer/frame.htm 
66 http://www.pagransen.com/files/F/nyt/0336-folderjuli04.pdf 
67http://www.provinciabothniensis.org/elinkframeswe.htm  
68 Enberg och Gürer 2005:7 
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Syftet med denna samarbetsorganisation är enligt följande: ”Provincia Bothniensis är till 
för att främja Torneå stads och Haparanda kommuns samt båda kommunernas 
näringslivs och invånarnas gränsöverskridande samarbete och välfärd”.69 PB består av 
en provinsregering med 5 ledamöter från Finland och detsamma från Sverige samt en 
ordförande. Det tillhörande sekretariatet sköter administrativa och informativa 
uppgifter.70  
 
Arbetet inom PB sker genom olika arbetsgrupper inriktade inom näringsliv och turism, 
utbildning, kommunal planering, sport och fritid, gränssamarbete, social service och 
hälsovård samt kultur och ungdom. Beslut i frågorna måste fattas av Haparanda kommun 
respektive Torneå stad då organisationen i sig inte har någon juridisk funktion. 
Konstitutionella problem är ett resultat av det gränsöverskridande samarbetet. Det har 
lagts in ett förslag angående visst självstyre till respektive lands regeringar. Detta för att 
underlätta beslutsprocessen inom regionen. PB har även önskemål att kunna skapa ett 
regionalt överstatligt kommunförbund för att förenkla samarbetet över gränsen. De två 
kommunerna samarbetar idag inom en rad frågor som energi, språk, räddningstjänst, 
information och fritidsverksamhet. Samarbetet har även förändrat attityder och åsikter om 
invånarna på andra sidan gränsen. PB:s initierade samarbete och Sverige och Finlands 
inträde i EU 1995 har gjort att Haparanda-Torneå mer och mer tagit formen av en region 
utan någon egentlig statsgräns. Trots de olika storlekarna på städerna delas oftast 
kostnaderna för alla samarbetsprojekt lika.71 Där i ligger också en del av den kritik som 
regionsorganisationen fått utstå från regionens invånare. Haparanda är till exempel nästan 
en tredjedel mindre än Torneå, men betalar lika mycket som Torneå till samarbetet.72 
 
Under mitten av 1990-talet myntades begreppet Eurocity för Haparanda-Torneå. 
Ursprungligen är namnet en EU-beskrivning av gränsöverskridande samarbete mellan två 
städer. I Haparanda-Torneå tjänar namnet numer som ett samlingsnamn för 
näringslivsutvecklingen i regionen. PB:s enskilda satsningar har dock inte varit särskilt 
givande vilket kan bero på svårigheter att få näringslivet att samarbeta, tillsammans och 
över gränsen. Dessutom har Torneå alltid karakteriserats av stora internationella företag 
medan Haparanda karakteriserats av små lokala. En gränsöverskridande 
arbetsförmedling, Jobcenter, har grundats. Denna skall förmedla arbetstillfällen och 
information regionalt och parallellt med det lokala. Även På gränsen-Rajalla är ett 
projekt som PB initierat. Dess mål är att förstärka den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen inom regionen och på så sätt skapa förutsättningarna för en långsiktig 
positiv regional utveckling. Detta skall ske genom ett gemensamt centrum där 
statsgränsen är dess mittpunkt. För att underlätta gränspassage, frågor och problem, skall 
gemensamma lokaler för polis, åklagarmyndighet, skattemyndighet, och kronofogde-
myndighet byggas på gränsen.73  
 
 

                                                 
69 http://www.provinciabothniensis.org/ylesframeswe.htm 
70 Enberg och Gürer 2005:7-9 
71 Enberg och Gürer 2005:7-9 
72 Intervju Dennis Zalamans 
73 Enberg och Gürer 2005:7-9 
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I det nya polishuset kommer svensk och finsk polis att arbeta tillsammans för att 
bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Även om det befintliga samarbetet är bra idag, 
kommer detta behöva intensifieras då gränsen allt mer suddas ut. Dessutom efterlever 
inte befintliga polishus, på både den svenska och den finska sidan, de gällande 
föreskrifter som finns idag.74 Polishuset tillsammans med ett nytt köpcentrum och ett nytt 
seniorboende skall utgöra den nya stadskärnan och en ny rondell skall byggas för att 
underlätta för biltrafik.75 Den nya gemensamma lokalgatan som binder samman Storgatan 
i Haparanda och Torikatu i Torneå, är nu också invigd.76 
 
Haparanda-Torneå har även en egen turistbyrå med tillhörande hemsida, där intresserade 
kan få information om regionens sevärdheter, logi, aktiviteter och evenemang. Bland 
annat förmedlas guider, rundturer och fiskekort. Målet är en gemensam turistorganisation 
med gemensam budget och verksamhetsplan. Detta för att främja turismen både i Sverige 
och i Finland.77 En världsunik golfbana har inrättats på gränsen mellan de två länderna. 
Bland andra sevärdheter kan Kukkolaforsen med tillhörande Fiskemuseum nämnas, men 
även Karungi kyrka, Haparanda kyrka och diverse konstutställningar samt Haparanda 
skärgårds nationalpark.78 
 
3.3 Motstånd till samarbete 
 
Det finns ett visst motstånd till regionaliseringsplanerna, särskilt på den svenska sidan av 
gränsen och då speciellt hos den svensktalande befolkningen. Men det finns även ett 
motstånd hos den finsktalande befolkningen, de som inte talar tornedalsfinska och som är 
inflyttade från andra delar av Sverige.79 Detta yttrade sig i den folkomröstning som 
genomfördes angående kommunal satsning i det gränsöverskridande samarbetet då 
förslaget röstades ned.80 Omröstningen hade ett lågt valdeltagande och förslaget röstades 
ned med minsta möjliga marginal. Dessa faktum har gjort att kommunerna ändå valt att 
fortsätta satsningarna på det gränsöverskridande samarbetet.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 http://www.pagransen.com/files/F/nyt/Polishus-poliisitalo%20esittely.ppt 
75 http://www.pagransen.com/sve/svestart.html 
76 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=3226&arkiv=False 
77 http://www.provinciabothniensis.org/matkailuframeswe.htm 
78 http://haparandaTorneå.com/ 
79 Intervju med Dennis Zalamans 
80http://www.kuriren.nu/GEN_Sok.asp?ArticleID=1004081&CategoryID=2764&ArticleOutputTemplateID
=125&CustomerID=35&ArticleStateID=2&FreeText=haparanda&PageID=9&mode=SEARCH 
81 Intervju med Dennis Zalamans 
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4 IKEA 
 
IKEA är numera ett välkänt varumärke i det svenska hemmet, men också på den 
internationella marknaden. Detta kan enkelt illustreras med dessa fakta: IKEA består av 
227 varuhus i 33 olika länder.82 Under verksamhetsåret 2005 omsatte IKEA-koncernen 
135 miljarder svenska kronor.83 Verksamheten innefattar 90 000 medarbetare i 44 länder. 
Förra året besökte ungefär 410 miljoner människor varuhusen.84  
 
IKEA-sagan påbörjades egentligen redan 1943 då 17-årige entreprenören Ingvar 
Kamprad startade  en egen verksamhet som han döpte till IKEA.85 Från början sålde hans 
varuhus allt från nylonstrumpbyxor till tavelramar och klockor. 1943 påbörjade den första 
postorderverksamheten och 1947 startade den oerhört populära försäljningen av möbler. 
Fyra år senare övergick Kamprad till att uteslutande sälja möbler (1951).86 Idag är 
företaget inriktat på att sälja funktionsdugliga, miljövänliga och snygga 
heminredningsartiklar till låga priser.87 
 
I Sverige finns idag 14 varuhus.88 Varuhuset i Haparanda kommer att bli unikt både i 
Sverige och i världen då det byggs på gränsen mellan två länder, Sverige och Finland. 
För närvarande är Sundsvall det nordligaste svenska varuhuset.89 Motsvarande i Finland 
ligger i Helsingfors.90 IKEA själva vill inte kommentera, av konkurrensskäl, precis vilka 
faktorer som påverkade deras beslut att etablera i Haparanda och inte på annan svensk 
ort. Företaget säger att varje land har till uppgift att expandera på sin hemmamarkand och 
då skulle etableringen av det nya varuhuset i Haparanda vara helt enligt den meningen.91 
IKEA har, vad som framgått, gjort noggranna undersökningar av infrastruktur, 
befolkningsstruktur, konkurrenter, transporter, vanor att köra långt med mera innan de 
beslutade om Haparanda.92 Genom det nya varuhuset i Haparanda får IKEA tillgång till 
konsumenter i fyra länder, Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Kundunderlaget 
beräknas totalt vara 2.5 miljoner människor. Men besökarna beräknas också långväga 
ifrån, Ryska Kolahalvön, Svenska länen norrbotten och västerbotten, finska österbotten 
och lappland samt nordligaste delarna av Norge. Inom 1.5 timmes bilväg i en radie från 
Eurocity finns ”endast” 470 000 invånare.93  
 
 
 

                                                 
82 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_figures/ikea_group_stores.html  
83 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_figures/figures.html  
84 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_figures/ikea_in_the_world.html 
85 Enberg och Gürer 2005:12 
86 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/timeline/full_story.html 
87 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/better_life.html 
88 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_figures/ikea_group_stores.html 
89 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/ikny_splash.html 
90 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_figures/ikea_group_stores.html 
91 Enberg och Gürer 2005:12 
92 Intervju med Eva Stål, pressansvarig, IKEA 
93 Enberg och Gürer 2005:12-13 
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Socialdemokratiska kommunalrådet Sven-Erik Bucht och kommunchef Christina Lugnet 
har arbetat hårt för etableringen av IKEA i Haparanda. Bucht tog bland annat kontakt 
med Kamprad på en näringslivskonferens i Stockholm 2003 för att presentera Haparanda, 
dess förutsättningar och regionens förutsättningar för en etablering.94 
 
IKEAs etablering i Haparanda offentliggjordes 7 juni 2005.95 Den nya butiken kommer 
att ha ungefär 100 heltidsanställda och ytterligare 50 anställda på deltid.96 
Anställningarna kommer förmodligen att annonseras ut på IKEAs hemsida under mars-
april 2006.97 Företaget beräknas vara klar med all nyrekrytering genom deras hemsida 
under sommaren och sedan följer specifik utbildning för de utvalda.98 IKEA poängterar 
dock att det är viktigt för dem att deras arbetskraft bor i ”närheten”. Svenska är ett krav 
och finska är en fördel. Företaget får inga fördelar i några språkutbildningar utan 
arbetsförmedlingens ordinarie insatser gäller.99  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
94 Enberg och Gürer 2005:12-13 
95http://www.kuriren.nu/GEN_Sok.asp?ArticleID=972212&CategoryID=2764&ArticleOutputTemplateID=  
125&CustomerID=35&ArticleStateID=2&FreeText=Ikea&PageID=3&mode=SEARCH  
96http://www.kuriren.nu/GEN_Sok.asp?ArticleID=970259&CategoryID=2764&ArticleOutputTemplateID=
125&CustomerID=35&ArticleStateID=2&FreeText=Ikea%20har%20börjat%20ragga&PageID=1&mode=
SEARCH 
97 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=18229&arkiv=True 
98http://www.kuriren.nu/GEN_Sok.asp?ArticleID=970259&CategoryID=2764&ArticleOutputTemplateID=
125&CustomerID=35&ArticleStateID=2&FreeText=Ikea%20har%20börjat%20ragga&PageID=1&mode=
SEARCH  
99 Intervju med Eva Stål, pressansvarig, IKEA  
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5. Projekt och etableringar 
 
Allt sedan IKEAs etablering offentliggjordes i juni 2005, har mycket hänt i Haparanda. 
Göran Wigren, planeringschef på kommunen har haft händerna fulla. Många intressenter 
vill hyra mark och etablera verksamhet.100 Den nya handelsregionen kommer att ha cirka 
100 000 kvadratmeter yta för handel i Haparanda och 50 000 kvadratmeter i Torneå. 
Haparanda kommun kommer att få flest nya anställningar. Kommunen beräknar upp till  
1 000 stycken inom en treårsperiod medan Torneå beräknas få ungefär 500.101 Nedan 
följer en överskådlig tabell som är nödvändig för att förstå de etableringar och projekt 
som är på gång i regionen (tabell 2). Några av dessa har jag försökt förklara i text i detta 
kapitel. I bilaga 1 finns även en illustration av kommande projekt. 
 

Nya projekt och etableringar  
IKEA 23 500 kvm 
IKANO 13 000 kvm 
Shoppingcentrum Haparanda 8 500 kvm 
Shoppingcentrum samt hotell (230 
rum),Torneå 46 000 kvm 
Parkeringshus under jord, Torneå 22 000 kvm 
Hotell Haparanda (400-500 rum) 4 000 kvm 
Bostäder Torneå 7 500 kvm 
Bostäder Haparanda 4 000 kvm 
Haparanda-Torneå Polishus 5 200 kvm 
Norrmalm: IBI och Rusta med flera 3 000 kvm 
Norrmalm: Affärslokaler 2 000 kvm 
Norrmalm: Frasses 600 kvm 
Kvarter Björka volymhandel 35 000 kvm 
Övriga projekt:  
Haparandabanan med byggstart 
2006  
Godsterminal för järnvägstransport  
Fängelse med byggstart 2006-2007  

    
   Tabell 2: Nya projekt och etableringar på gång i regionen  
   under kommande treårsperiod.102 

 
 
5.1 Heminredning och detaljhandel 
 
Rusta hade redan år 2000 planer på att etablera i Haparanda men problem gjorde att 
projektet rann ut i sanden. Problemen bestod i att företaget inte kunde enas om en bra 
placering samt att de inte kunde hitta en bra hyresvärd då de inte själva bygger sina 
                                                 
100 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=15760&arkiv=True 
101 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=3552&arkiv=False 
102 Nousiainen, R, 2005 
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lokaler. Då IKEAs etablering offentliggjordes fick företaget kontakt med en möjlig 
hyresvärd och etableringen var ett faktum. Peter Jansen på Rusta tror inte att det hade 
varit möjligt utan IKEA.103  
 
IKANO är ett företag som ägs av familjen Kamprad. Företaget etablerar ofta egen 
verksamhet i anslutning till nya IKEA-varuhus i Sverige. I Haparanda kommer företaget 
att bygga cirka 12 000 kvadratmeter intill vad som kommer att bli IKEA. IKANO-huset 
kommer att inhysa cirka tio hyresgäster inom hemelektronik, sport, fritid, leksaker, 
heminredningsartiklar och kläder.104 Ett 40-tal företag har visat intresse. Många vill 
etablera så nära IKEA som möjligt.105 IKANO väljer själva vilka företag som får hyra 
dess lokaler. Exemplariskt är att få en varieté av olika verksamheter som spänner över 
många områden. De nya hyresgästerna kommer att offentliggöras under hösten. Bygget 
samordnas med IKEA-bygget i största mån, även öppettider och öppnandet (november 
2006). Kommunchef Christina Lugnet ser inte IKANO-huset och dess verksamhet som 
en konkurrent till IKEA utan tror istället att det blir ett bra komplement till både IKEA 
och de lokala företagen.106 På arbetsförmedlingen i Haparanda beräknas cirka 100 nya 
arbetstillfällen inom ovanstående företag.107  
 
Både Elgiganten (hemelektronik) och Lindex (kläder och konfektyr) har tidigare tittat på 
etablering i Haparanda. Även husgerådskedjan Cervera och Claes Ohlson (detaljhandel) 
är intresserade om det finns plats för dem i köpcentrum eller galleria.108 Även Bauhaus, 
byggvarukedjan, kan komma att etablera i Haparanda.109  
 
5.2 Mat- och daglighandel 
 
Den nuvarande ICA Supermarket i Haparanda kommer att stänga till förmån för ICA-
konceptets större butik, ICA-Maxi. Butiken beräknas drivas av samma person som 
tidigare drivit supermarketbutiken men antalet anställda kommer att öka. Ungefär 120 
personer kommer att behövs i relation till tidigare ungefär 35 anställda. De tidigare 
anställda på ICA Supermarket kommer förmodligen att erbjudas ny tjänst i den nya 
butiken men nyrekrytering måste förstås ske. Beslutet om att byta ut befintlig ICA-butik 
mot en större togs efter IKEA offentliggjorde sin etablering.110  
 
I slutet av november i år öppnar också Lidl i Torneå. Företaget är ett tyskt lågprisföretag 
som är specialiserat på försäljning av mat- och dagligvaror till mycket låga priser. 
Närmaste Lidl-butiken finns idag i Timrå, på den svenska sidan.111  
 

                                                 
103 Intervju med Peter Jansen, etableringsansvarig, Rusta 
104 Intervju med Jan Kristensson, IKANO 
105 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=3552&arkiv=False 
106 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=14689&arkiv=True  
107 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=18229&arkiv=True 
108 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=14219&arkiv=True 
109http://www.kuriren.nu/GEN_Sok.asp?ArticleID=963095&CategoryID=2764&ArticleOutputTemplateID
=125&CustomerID=35&ArticleStateID=2&FreeText=haparanda&PageID=15&mode=SEARCH 
110 Intervju med Bo Berglund, ICA 
111 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=6026&arkiv=True 
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OK Norrbotten har tänkt bemanna sin bensinstation igen. Stationen ligger i anslutning till 
IKEA och har varit obemannad sedan 1998. De börjar med fem eller sex anställda men 
räknar med att anställa fler med tiden.112 
 
5.3 Restauranger 
 
Frasses är en norrländsk hamburgerrestaurangkedja, som nu valt att etablera sin andra 
restaurang i Haparanda sedan IKEA offentliggjorde sin ankomst. Anna Juhlén, även 
ägare av Frasses i Kalix, blir den som driver den nya restaurangen med kommande cirka 
10-15 anställda. Hennes far driver den andra Frasses-restaurangen i Haparanda. Anna 
Juhlén själv tror inte att far och dotter kommer att konkurrera ut varandra då avståndet 
mellan de två restaurangerna är stort.113 Hamburgerrestaurangen MAX skall även öppna i 
Haparanda innan IKEA slår upp sina portar. Uppskattningsvis kommer ungefär 15 
personer att få anställning där.114 Innan IKEA beslutade sig för Haparanda hade MAX 
inga planer att etablera där själva, i alla fall de närmaste åren.115 
 
5.4 Arbetsförmedlingen 
 
Bara en månad efter IKEAs etablering offentliggjorts, hörde cirka 1 000 personer av sig 
till Arbetsförmedlingen angående möjlighet att få anställning i det nya varuhuset. 
Mestadels kvinnor men även män. Förfrågningarna har kommit även från andra delar av 
Sverige, från Finland och från utflyttade norrlänningar som ser möjligheten att flytta 
tillbaka. Lars-Erik Bucht, handläggare på arbetsförmedlingen säger sig inte sett något 
liknande på 15 år. Bucht tror att det stora intresset för anställning inom koncernen hör 
samman med det välkända varumärke som IKEA är. Företaget uppfattas som seriöst och 
många gillar konceptet. Förutom det hundratal anställningar det är frågan om, genereras 
ytterligare inom andra verksamheter. Bucht menar att Haparanda traditionellt är en 
kommun med hög arbetslöshet och att detta nu kan komma att förändras genom 
nyanställningar.116 
 
Arbetsförmedlingen i Haparanda har startat utbildningar för arbetssökande inom 
Haparanda kommun för att tillmötesgå den tillväxt inom handel och service som är att 
vänta. Utbildningarna sker främst inom handelsbranschen men skräddarsys inte för 
kommande anställda inom IKEA, utan vänder sig till alla som vill arbeta inom branschen. 
Även arbetslösa från andra kommuner eller från Finland får söka platserna, men 
respektive arbetsförmedling måste betala för platsen.117  
 
 

                                                 
112 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=3552&arkiv=False 
113http://www.kuriren.nu/GEN_Sok.asp?ArticleID=988560&CategoryID=2764&ArticleOutputTemplateID
=125&CustomerID=35&ArticleStateID=2&FreeText=haparanda&PageID=9&mode=SEARCH 
114 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=6026&arkiv=True 
115http://www.kuriren.nu/GEN_Sok.asp?ArticleID=1001692&CategoryID=2764&ArticleOutputTemplateI
D=125&CustomerID=35&ArticleStateID=2&FreeText=haparanda&PageID=7&mode=SEARCH 
116 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=18229&arkiv=True 
117 Intervju med Ove Niva, Arbetsförmedlare, Haparanda kommun 
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Utbildningarna är individuellt utformade och rör ungefär 600 personer, vilka är 
administrerade av Lernia. Beroende på personens erfarenheter och förkunskaper varierar 
utbildningens längd mellan 12-14 veckor. De utbildningar som nu ges i Haparanda anser 
Lernia vara unika eftersom de nästan aldrig är så konkreta som i detta fallet. Lernia 
menar att cirka 80 % av de medverkande borde få anställning efter genomgången 
utbildning.118 
 
På Arbetsförmedlingen i Haparanda besvaras fortfarande många frågor om IKEA, från 
alla håll. I samma hus som Arbetsförmedlingen sitter en finsk representant för Jobcenter, 
som också får många frågor om hur det kommer att bli. Sannolikt kommer regionen att få 
söka arbetskraft externt. Då beräkningarna gäller 12 timmars arbetsdag (inklusive 
pendling) kan arbetssökande från till exempel Luleå på den svenska sidan vara aktuella, 
och förmodligen lika långt in på den finska sidan. Arbetsförmedlingen tycker att den 
mentala skillnaden hos de arbetssökande är stor jämfört med innan IKEAs etablering var 
offentliggjord. Människor är mer positiva idag. Eftersom många företag bygger ut och 
expanderar just nu väntas mer arbetskraft behövas inte bara inom kommande företag, 
utan även inom befintliga. Handelsbranschen i Haparanda domineras idag av kvinnor. På 
arbetsförmedlingen arbetar de hårt för ökad jämlikhet inom de olika branscherna. Många 
män arbetar inom metallbranschen och resar mycket. Nu önskar arbetsförmedlingen att 
dessa skall söka jobb inom de tillväxtbranscher (handel och service) som finns inom 
regionen.119  
 
5.5 Bostadsbrist och byggboom i Haparanda 
 
Just nu råder det bostadsbrist i Haparanda kommun, delvis beroende på den snabba 
åtgången på befintliga lediga bostäder. Efterfrågan har blivit mycket större jämfört med 
förra året menar fastighetsmäklare i Haparanda. En orsak kan vara prisskillnaden mellan 
Finland och Sverige där bostäderna i Sverige är mycket billigare. Ibland skiljer det upp 
till 300 000 kronor. En utbredd optimism gör att många privatpersoner även väljer att 
stanna kvar i regionen. Några tror också att finländare hellre bosätter sig i Sverige på 
grund av priset på bostäderna och närheten till hemlandet. Det kommunalägda 
fastighetsbolaget Haparandabostäder har ungefär 600 bostäder men inga lediga inom 
centralorten. Det är snart omöjligt att hyra en bostad.120 Till skillnad för några år sedan då 
väldigt många tomma hyreslägenheter gick att finna i Haparanda. Då diskuterades 
åtgärder till hur problemet skulle bemötas. Ett förslag var att hyra ut de tomma 
lägenheterna till studenter från Tornedalen eller till Torneåbor.121 På kommunen ses en 
koppling mellan efterfrågan på nya bostäder och IKEAs etablering tillsammans med alla 
andra aktiviteter som råder i regionen just nu. I september, i år, efterlyste kommunen fler 
aktörer på fastighetsmarkanden, något som idag är en realitet.122  

                                                 
118http://www.kuriren.nu/GEN_Sok.asp?ArticleID=1029382&CategoryID=2764&ArticleOutputTemplateI
D=125&CustomerID=35&ArticleStateID=2&FreeText=600%20utbildas%20inför&PageID=1&mode=SE
ARCH 
119 Intervju med Ove Niva, Arbetsförmedlare, Haparanda kommun 
120 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=9096&arkiv=True 
121 Intervju med Dennis Zalamans 
122 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=9096&arkiv=True 
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Akelius fastighetsbolag är ett av Sveriges största privatägda fastighetsägare. De kommer 
att bygga tre punkthus med 60 hyreslägenheter intill Haparanda centrum, vid Torne älv. 
Bostäderna är färdiga för inflyttning under november 2006. Kommunalråd Sven-Erik 
Bucht välkomnar nya bostäder då de beräknas bli bristvara.123 Fastighetsbolaget Bostaden 
från Vetlanda, ett dotterföretag till IKANO-fastighets AB, har planer på att bygga 25 
villor i Marielund, ett villaområde cirka en kilometer från IKEA-bygget. Villorna skall bli 
bostadsrätter och planeras börja byggas våren 2006. Företaget vill även bygga 100 
vanliga lägenheter, det är ännu inte klart om dessa skulle bli hyres- eller bostadsrätter.124 
RYM Markutveckling AB vill också bygga nya villor i Haparanda. Det handlar då om 
300 stycken med byggstart i september 2006. Villorna skall byggas i Skönvik utanför 
centrum med utsikt över skärgården, Torneå älv och Finland. Företagets VD, Mattias 
Styrman, vill att området skall få en genuin tornedalskänsla, det vill säga, se ut som de 
gamla tornedalsbyarna. Ytterligare planer på att bygga 270-280 villor finns men det är 
oklart om det blir verklighet.125 Även på Torneås sida finns planer att under nästa år 
bygga både hyreslägenheter och bostadsrätter alternativt villor.126 Ungefär 80 anställda 
inom byggbranschen kommer att behövas till IKEA-bygget, och än fler till resterande 
byggen då de flesta uppförs under samma period. Sven Lyhamn, Chef på 
Arbetsförmedlingen i Haparanda, menar att det finns tillgång till kompetensen inom 
regionen men att de förmodligen kommer att bli tvungna att rekrytera utanför.127 
 
5.6 Turister och hotellverksamhet 
 
En ny turistmarknad öppnar sig genom det kommande handelsområdet med IKEA i 
spetsen. Enligt Kjell Eriksson, VD på Ryssline, finns ett stort intresse bland ryssarna, 
främst från Kolahalvön, cirka 70 mil från Haparanda. Ryssline var inte förberedda på 
uppmärksamheten från den ryska sidan. Detta främst eftersom närmsta IKEA ligger i St 
Petersburg och Moskva. Företaget måste nu producera olika tjänster för bussbolag och 
researrangörer i norra Ryssland samt utveckla möjligheterna att tillverka paketresor för 
intresserade tillresande. Enligt Eriksson finns ett intresse att uppleva Norrbotten även om 
IKEA kommer att fungera som  stor dragkraft. Han påpekar att hotellverksamheten måste 
komma igång ordentligt i Haparanda för att tillmötesgå intresset från rysk sida. Brist på 
rysktalande guider är dock ett problem som måste lösas snart.128 De norra delarna av 
Ryssland har på senaste tid haft en positiv trend inom tillväxt och detta kan vara en 
anledning till att många vänder sin blickar mot den svensk-finska marknaden.129 
 
 
 

                                                 
123 http://fastigheter.akelius.com/images/imagelib/pdf/haparanda.pdf 
124 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=2728&arkiv=False 
125 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=6353&arkiv=True 
126 www.haparanda.se/pdf/Komchefbrev200512.pdf 
127http://www.kuriren.nu/GEN_Sok.asp?ArticleID=950246&CategoryID=2764&ArticleOutputTemplateID
=125&CustomerID=35&ArticleStateID=2&FreeText=Ikea%20lyft%20%20byggjobbare&PageID=1&mod
e=SEARCH 
128 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=19280&arkiv=True 
129 http://www.pagransen.com/files/F/nyt/0336-folderjuli04.pdf 
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Hotellentrepenören Hilding Holmqvist hade tidigare planer på att bygga hotellverksamhet 
i Haparanda men drog tidigt tillbaka sin ansökan. Nu är det oklart vem som kommer att 
bygga, även om planer finns (bilaga 1).130 Behovet av nya är stort då beräknade 1.5 
miljoner människor kommer att besöka regionen det första året. I nuvarande läge kommer 
inte befintliga hotell eller övernattningsmöjligheter att räcka till. Sven-Erik Bucht, 
Kommunalråd, säger att det planeras hotellbyggen på båda sidorna av gränsen. Camping 
och lågprishotell är även med i bilden.131 Förra sommaren startade ett projekt, initierat av 
de båda länderna, för att förbättra turismen i Tornedalen. Bland annat skulle rastplatser 
och fågeltorn uppföras, men även vandrings- och skoterleder dras. Projektet förväntas 
komma väl till pass nu.132 
 
5.7 Idrott 
 
Bieffekterna av IKEA är omfattande. Förmodligen kommer även idrottsverksamheten 
påverkas. Inom den lokala idrotten spås en bättre framtid med större verksamhet, fler 
deltagare och bättre resultat. Antalet sponsorer förväntas även bli större, sponsorer som 
idag är livsviktiga för all idrottsverksamhet. Fler sponsorer gör det möjligt att värva bättre 
spelare. Blir orten populärare finns en god chans att fler stannar eller flyttar tillbaka. Fler 
lokala talanger skulle då kunna fångas upp och föreningarna behöver inte värva utländska 
spelare.133 
 
5.8 Företagens anledningar till etablering i regionen 
 
Både nyetablerade och befintliga företag menar att regionens utvecklade samarbete och 
geografiska läge är anledningar till varför företagen valt att lägga sin verksamhet där.134 
Närheten till Finland gör att en ny marknad öppnar sig. Flertalet av de tillfrågade 
nyetablerande företagen i Haparanda menar att kommunens invånarantal är flera gånger 
lägre än de normalt kräver på en blivande etableringsort.135 Flertalet menar också att 
deras etablering förmodligen inte blivit verklighet om inte IKEA etablerat där. Några 
företag säger sig ha gjort egna undersökningar angående kundunderlag och efterfrågan. 
Andra har helt förlitat sig på IKEAs undersökning. Frasses, till exempel, som redan har 
en restaurang på orten, har gjort egna undersökningar i form av analys av befintlig 
verksamhet.136 Det finns även andra anledningar till varför vissa företag valt att etablera i 
regionen. Fastighetsföretaget Akelius valde till exempel Haparanda på grund av att staden 
anses vara en av Sveriges mest expansiva, och därmed en bra investering i ett långsiktigt 
perspektiv.137  

                                                 
130 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=6026&arkiv=True 
131 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=3552&arkiv=False 
132 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=16992&arkiv=True 
133http://www.kuriren.nu/GEN_Sok.asp?ArticleID=891667&CategoryID=2765&ArticleOutputTemplateID
=125&CustomerID=35&ArticleStateID=2&FreeText=haparanda&PageID=27&mode=SEARCH  
134http://www.kuriren.nu/GEN_Sok.asp?ArticleID=982674&CategoryID=2764&ArticleOutputTemplateID
=125&CustomerID=35&ArticleStateID=2&FreeText=Svårigheter%20%20möjligheter&PageID=1&mode
=SEARCH 
135 Intervju med Peter Jansen, etableringsansvarig, Rusta 
136 Intervju med Åke Morén, Frasses 
137 http://fastigheter.akelius.com/images/imagelib/pdf/haparanda.pdf 
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6 Svårigheter och möjligheter 
 
I Haparanda har det skett färre konkurser 2005 i förhållande till 2004. 2004 (jan-nov) 
annonserade 12 företag sin konkurs i förhållande till 2005 tre (jan-nov). Detta innebär en 
minskning på 75 %.138 Trenden inom den sociala infrastrukturen är också positiv. Allt 
medan kommunens ekonomi blir bättre minskar även sjukfrånvaron för de anställda i 
Haparanda stad. Men trots detta är siffrorna höga gentemot länet i övrigt. På kommunen 
har det lagts ned stora resurser på att minska antalet sjukskrivningar inom kommunen. 
Kommunalråd Bucht menar dock att resultatet inte visar det egentliga tillståndet i 
kommunen då även sjukpensionärerna räknas in. Inom den gruppen finns många av  
tidigare nämnda inflyttade finländare som immigrerade till Sverige under 1960- och 70-
talet.139 Haparanda kommun försöker också förbereda sig på effekterna av IKEAs 
etablering men vad det kommer att innebära är svårt att förutsäga. Till exempel så finns 
förslag på förändring av taxor inom barnomsorg. I december skall kommunfullmäktige ta 
beslut i frågor som denna.140 
 
Många företag är positiva till regionens framtid, medan andra är mer oroliga. Jysk är ett 
av de företag som förväntas påverkas av IKEAs etablering i Haparanda. Många skulle tro 
att de lokala butikerna kan få det tufft med tanke på kommande konkurrens med IKEA, 
menar Sven-Gustav Huhta, butikschef på Jysk i Haparanda. Men, Huhta beräknar anställa 
fler till hans butik och menar att de befintliga butikerna nog, till viss del, kommer att 
komplettera IKEAs utbud. Dessutom kommer IKEA att locka betydligt fler konsumenter 
till regionen. När IKEA öppnar kommer Jysk-butiken, som ligger i anslutning, att 
förändra sina öppettider för att passa in med de IKEA har.141 Europamöbler, en annan 
möbelkedja, har tre butiker i Norrland: Kalix, Överkalix och Gällivare. Företaget menar 
att även de kommer att göra vissa ändringar i sortimentet, anpassa öppettider samt 
anpassa marknadsföringen för att kunna komplettera IKEAs sortiment och koncept. I 
Överkalix tros dock negativa effekter stunda medan Gällivare förmodligen inte kommer 
att påverkas alls på grund av sitt avlägsna läge gentemot IKEA. I Kalix går Europaväg 4 
precis utanför butiken, vilket förmodligen kommer att generera fler kunder.142  
 
NSD (Norrländska Social Demokraten) har gjort en undersökning bland Norrbottens 
möbelbutiker. Där visade en majoritet av möbelhandlarna en positiv inställning till 
IKEAs etablering. De flesta tror inte att de blir utkonkurrerade, de anser att IKEA till stor 
del vänder sig till yngre människor med sitt sortiment och därigenom kan de lokala 
butikerna behålla en stor del av sina kunder. Dessutom säljer IKEA många andra varor, 
som porslin och bestick och så vidare, varor som vanliga möbelbutiker inte har i sitt 
sortiment.143  

                                                 
138http://www.kuriren.nu/GEN_Sok.asp?ArticleID=1045024&CategoryID=3138&ArticleOutputTemplateI
D=125&CustomerID=35&ArticleStateID=2&FreeText=haparanda&PageID=2&mode=SEARCH 
139 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=8956&arkiv=True 
140http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=7872&arkiv=True  
141 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=3552&arkiv=False 
142 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=7911&arkiv=True 
143 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=7911&arkiv=True 
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Möbelhandlarna i Norrbotten välkomnar IKEA och dess förmåga att kunna attrahera 
många kunder, vilka företagarna hoppas kunna ta del av.144 
 
Det spekuleras om alla nya shoppingcentrum kommer konkurrera ut varandra men 
Kommunalråd Bucht menar att de snarare kommer komplettera varandra. 
Tvillingstäderna skall främja samarbete och inte sträva efter en konkurrens med samma 
etableringar på båda sidor gränsen menar han.145 Regionen har inte haft några större 
byggnationer den senaste 10-15 åren och sedan IKEA offentliggjorde sin etablering har 
många stora byggprojekt lanserats.146 Vissa företag kanske tittar på etablering i 
grannlandet under denna kommande byggrusch. Det finns dock vissa svårigheter. 
Olikheter inom beskattning, kollektivavtal, regelverk och företagskultur är dagligen 
närvarande. Men att etablera i ett annat land ger också vissa fördelar. Kostnaderna för 
verksamheten kanske blir lägre samt att företaget kan anta en internationell profil vilket 
kan gynna företaget på den internationella marknaden. Tack vare närheten inom regionen 
skapar företagen en hemmamarknad i två länder.147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
144 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=7911&arkiv=True 
145 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=3552&arkiv=False 
146 http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=3226&arkiv=False 
147http://www.kuriren.nu/GEN_Sok.asp?ArticleID=982674&CategoryID=2764&ArticleOutputTemplateID
=125&CustomerID=35&ArticleStateID=2&FreeText=Svårigheter%20%20möjligheter&PageID=1&mode
=SEARCH 
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7 Sammanfattande diskussion 
 
I Haparanda-Torneå råder det aktivitet utöver det normala. Genom IKEAs etablering i 
Haparanda har regionen fått en mer framträdande roll än tidigare på den ekonomiska 
kartan. Flera företag önskar nu etablera nära IKEA för att ta del av positiva effekter som 
företaget normalt ger etableringsorten, och väntas ge även Haparanda. Regionens 
geografiska läge ger varuhuset möjlighet till flera hundra tusen konsumenter från fyra 
länder. Konsumenter som även kringetablerande företag väntas kunna utnyttja. Viss 
påverkan är redan synlig i regionen, ett år innan IKEAs varuhus öppnar, bland annat 
genom den höga grad av aktivitet och spirande framtidstro. Andra effekter, till exempel 
effekter inom miljö, tar betydligt längre tid att utreda.  
 
Genom IKEAs och andra företags etableringar råder det byggboom i regionen. Nya 
shoppingcentrum planeras både på den svenska, och den finska sidan. Även flera 
tillhörande parkeringar kommer att behövas, några redan planerade. Det finns också 
planer på att bygga hotell, även om det är oklart vem som kommer att verkställa dem. 
Bostadsmarknaden i regionen har fått ett rejält uppsving i relation till tidigare. I dagens 
läge finns knappt några lediga hyresbostäder och få bostäder är till salu. Marknadspriset 
på bostadsrätter och villor, men även tomter, lär stiga ju längre försäljaren väntar på 
grund av efterfrågan. På kommun och inom den regionala samarbetsorganisationen 
Provincia Bothniensis, beräknas cirka 1000-1500 nya arbetstillfällen skapas inom 
regionen den närmsta treårsperioden. Det är ett stort antal med tanke på regionens storlek 
(cirka 33 000 invånare). 
 
Med alla nyetableringar finns förhoppningen att företagen inte skall konkurrera, utan 
snarare komplettera varandras utbud. Risken finns dock att stora kedjor slår ut mindre 
företag med samma profil. För närvarande finns inga uppgifter exakt vilka företag som 
kommer att etablera i området, även om vissa företag har presenterats. Många av dessa 
uppger IKEA som källa för deras etablering eftersom orten i sig inte uppfyller de 
standardkrav som företagen normalt sett har innan etablering. Några företag har gjort 
egna undersökningar beträffande befolkningsmängd och så vidare, innan de valt regionen 
som ny etableringsort. 
 
På Arbetsförmedlingen förutspås en ljusare framtid för regionen. Redan den första 
månaden efter IKEA offentliggjort sin etablering kom hundratals förfrågningar in till 
Arbetsförmedlingen i Haparanda med förhoppningar om anställning på IKEA. Även idag, 
ungefär sex månader efter beslutet nått allmänheten, undrar många hur det kommer att 
bli. Frågorna kommer både från den finska, och den svenska sidan. Flera utflyttade 
norrbottningar, till exempel, ser chansen att återvända då tillfälle till anställning blir 
möjlig. Klart är att regionen förmodligen kommer bli tvungen, trots hög arbetslöshet, att 
importera arbetskraft. IKEA själva kommer att rekrytera personal via deras hemsida och 
ser helst att de anställda bor i närheten. Andra företag har andra kriterier. Inom 
byggbranschen, till exempel, kommer företagen att rekrytera utanför regionen men 
många inom den branschen är vana att resa långt. Den plötsliga bristen på arbetskraft 
beror på den koncentration av byggen som skall uppföras under en kortare tidsperiod. 
Också inom handelsbranschen kommer det att råda brist på kvalificerad arbetskraft. 
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Arbetsförmedlingen har tillsammans med Lernia skapat 600 utbildningsplatser inom 
handel och service för att tillmötesgå efterfrågan på arbetskraft till handelsexpansionen. 
Arbetsförmedlingen är noga att poängtera att dessa platser inte är reserverade eller 
skräddarsydda för eventuella anställningar på IKEA.  
 
Många shoppingturister är också att vänta till regionen. Framförallt beror detta på att få 
personer bor i direkt anslutning till regionens nya handelsområde men att intresset för 
IKEAs produkter är stort. Konsumenterna beräknas resa långt, vilket ställer en del krav 
på infrastruktur och övernattningsmöjligheter. Nya hotell och campingplatser är ett 
måste. Förutom detta, krävs även tillgänglighet till sevärdheter, evenemang och 
attraktioner. Om dessa kan tillgodogöras turisterna finns säkert utrymme för flera typer 
av paketresor där naturupplevelse kombineras med shopping. Även vissa 
servicefunktioner, som ytterligare bensinstationer och vägrestauranger kanske blir 
nödvändiga att inrätta, både inom regionen och utanför. I övrigt är infrastrukturen i 
regionen väl hopbyggd över gränsen, både genom väg och järnväg. Banverket kommer 
nu att förbättra järnvägssträckan från Kalix till Haparanda. Denna kommer att användas 
vid import och export till och från regionen, men också genom. Dessutom finns det 
flygplats på den finska sidan, om än några mil bort.  
 
Med ökade transporter av både varor och tjänster förväntas slitaget på miljön öka, bland 
annat genom ökad koncentration av avgaser. Då arbetskraft förväntas rekryteras även 
utanför regionen kommer också arbetspendlingen att tillta. En utbyggnation av 
kollektivtrafiken kanske är ett sätt att förhindra slitaget. Många av nyetableringarna 
byggs på ny mark då det inte finns befintliga lokaler. Detta kommer att innebära att stora 
landområden inom regionen kommer upptas av shoppingcentrum, parkeringsplatser, nya 
bostäder och så vidare. Effekterna kan bli störningar i det naturliga kretsloppet som ökad 
avrinning av farliga ämnen och undanträngd flora och fauna. En ökad turism kommer 
också påverka naturen beroende på vilken typ av turism det är. Till exempel skulle ett 
ökat intresse för skärgården innebära ökad exploatering av öar och större andel 
föroreningar i vattenmiljön på grund av fler vattenburna transporter. Det är dock svårt att 
förutse hur många personer som egentligen kommer att finna intresse i regionen, och 
vilka eventuella krav eller påfrestningar det skulle innebära för regionens miljö som 
helhet. Till exempel föroreningar är gränsöverskridande då de aldrig håller sig inom 
administrativa ramar. 
 
För en region som Haparanda-Torneå, som traditionellt är en region av klen ekonomisk 
tillväxt, stor utflyttning och hög arbetslöshet, blev IKEAs beslut om etablering årets 
julklapp. Förutom de rent ekonomisk värdena finns även andra. På arbetsförmedlingen, 
till exempel, talas det om en tro på framtiden, vilken kommer att ge eko under lång tid 
framöver. Den höga arbetslösheten förväntas bli lägre samtidigt som invånarna bör bli 
friskare och lyckligare. Den tidigare höga sjukfrånvaron i Haparanda kommun bör sänkas 
även den, i och med detta. All denna aktivitet i regionen förgrenar sig och påverkar de 
flesta av samhällets sektorer. Bland annat kan samhällsplaneringen få ses om. De skolor 
och daghem som tidigare varit nedläggningsdrabbade på grund av litet elev/barnantal kan 
nu vara aktuella att hålla öppna.  
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Detta beroende på den förväntade befolkningsökningen i regionen. Med en mer livfull 
stad kanske fler av de yngre stannar. Många har tidigare flyttat till större städer då 
hemstaden inte längre motsvarar ens förväntningar. En dålig social infrastruktur på en ort 
borde vara ett problem då det kommer till att locka nya företag, eller nya invånare, till 
orten. Samarbete inom regionen kan således vara ett sätt att undvika brister inom olika 
samhällssektorer.  
 
Trots att gränsen mellan Haparanda och Torneå fortfarande är närvarande, går den 
generella trenden mot gränsöverskridande regionalt samarbete och utsuddade gränser i 
Europa. Administrativt tillhör Haparanda och Torneå båda Europeiska unionen, men har 
olika valutor. I dagens läge kan den finska valutan (Euro) uppfattas som starkare än den 
svenska kronan. Många finländare åker till exempel till Sverige för att handla eller 
bosätta sig, men arbetar i Finland. Både livsmedel och bostadskostnader är lägre i Sverige 
än i Finland. När så alla etableringar blir verklighet, de flesta på svensk sida, kan 
nuvarande situation mellan de två länderna förändras. Då är frågan hur den förändringen 
kommer att påverka samarbetet. De två städerna är inte i beroendeställning till den andra 
och har aldrig varit. Samarbetet är helt initierat på bådas villkor och kostnaderna för de 
olika projekten delas lika, trots att Torneå är dubbelt så stort. Även om de flesta 
etableringar sker på svensk sida men kommer också den finska sidan dra nytta av det 
expanderande handelsområdet. I Finland finns framskridna planer på eget hotell och eget 
shoppingcentrum samt vissa planer på att bygga bostäder för privatpersoner. Från 
regionens sida finns en önskan att ingen skall konkurrera med den andre utan att de skall 
försöka få en varieté av företag att etablera på vardera sida om gränsen.  
 
Att städerna tillhör olika länder, men ändå hittat en väg för samarbete, innebär att de får 
tillgång till en större marknad. Det finns dock vissa problem då de olika länderna 
tillämpar olika lagar och regler för etablering och uppbyggnad av företag. När alla nya 
etableringar är klara i regionen gäller det för beslutsfattare att tillverka en hållbar strategi 
för den regionala utvecklingen. Denna bör fokusera än mer på den regionala samverkan 
och näringslivsutvecklingen för att stärka det regionala företagsklimatet, skapa fler 
arbetstillfällen och bättre välfärd för invånarna. Samarbetet stärker också regionens status 
internationellt. ”Tillsammans är vi alltid starkare” är en mening ofta använd. En stark 
region med ett väl sammanflätat näringsliv, markerar regionen, inte bara på den 
ekonomiska kartan, men även den internationella.  
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8 Slutsats 
 
Jag har utgått från följande frågeställningar i min uppsats; Vad innebär etableringen av 
IKEA i Haparanda-Torneå för regionen? Hur kommer etableringen att påverka den 
ekonomiska tillväxten i regionen? På vilket sätt kommer etableringen att påverka 
regionens invånare? Regionen syftar på städerna Haparanda och Torneå utan 
hänsynstagande till dess omland. Det skulle vara intressant att även inkludera omlandet, 
men då uppsatsen endast riktas mot IKEAs effekter för Haparanda-Torneå och inte hela 
norra delarna av Europa, görs ingen sådan liknelse. Haparanda-Torneås förutsättningar 
för regional utveckling skiljer sig från de flesta andra regioner. Dels då regionen delas av 
två länder, med olika lagar och regler men förenas över gränsen genom släktskap och 
gemensamt språk. Dels för att dess geografiska perifera läge gör den något avhängd från 
resterande Europa, vilket ställer många fler krav på att regionen själv involverar sig i den 
egna framtiden. Detta har resultatrikt gjorts genom regionsorganisationen Provincia 
Bothniensis även om det finns satsningar som varit mindre framgångsrika.  
 
IKEAs ankomst till regionen är bejublad. Företagets grundare, Ingvar Kamprads 
personliga engagemang i frågan poängterar hur spännande och unikt detta projekt är. 
Beslutet om etablering skapade en ketchupeffekt bland andra svenska företag som ställt 
sig på kö för att få etablera i Haparanda. Dessa företag hade aldrig valt Haparanda utan 
IKEAs närvaro även om närheten till Finland anses som spännande. Närheten ger dem en 
möjlighet att på ett enkelt sätt testa deras produkter på den finska marknaden. IKEAs 
anledningar till etablering beror nog på en rad faktorer. Vanligtvis etablerar inte företaget 
på orter med så lågt invånarantal och ett sådant perifert läge som Haparanda har. 
Förbättrade kommunikationsmöjligheter och en ökad teknisk räckvidd tillsammans med 
en ökad välfärd och förändringen inom Ryssland har nog spelat in. Förändringen på den 
ryska marknaden har till exempel gjort att IKEAs produkter presenterats för ryska 
konsumenter och därmed kanske förändrat räckhållet för dessa. IKEAs etablering i 
Haparanda ger företaget tillgång till fyra marknader i fyra länder, och ett stort antal 
konsumenter, bland annat Ryssland. Behovet av konsumenter därifrån kan bli av stor 
betydelse för företaget. 
 
Sveriges och Finlands medlemskap i EU förenklar gränshandeln genom den öppenhet 
som EU förespråkar. Gränsen är annars i princip osynlig genom det samarbete som finns 
mellan städerna Haparanda och Torneå. En tidigare etablering av IKEA i regionen hade 
således inte varit möjlig på grund av de låga priser och stora volymer som företaget 
förknippas med och i relation till den tidigare tekniska räckvidden. Men, med förbättrade 
kommunikationsmöjligheter, Finland och Sveriges medlemskap i EU samt en positiv 
förändring på den ryska marknaden är förhållandena annorlunda. Det sägs att räckhåll 
och räckvidd inte korrelerar med varandra då räckhåll har en viss tröghet inför 
förändringar beroende på kapaciteten av människans medvetande, medan den tekniska 
räckvidden är obegränsad. Men, i detta fall har nog den tidigare tekniska räckvidden varit 
den främsta begränsande faktorn av dessa två, för att företag som IKEA, med dess behov, 
skall visa intresse för regionen.  
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Resultaten av alla nyetableringar skulle kunna innebära att regionen i framtiden förklaras 
enligt Walter Christallers centralortsteori där Haparanda-Torneå (Eurocity) är den starka 
tätorten, och där omlandet består av omgivande mindre städer. Företagen inom Eurocity 
producerar då varor och tjänster som de förser omlandet med. Det gemensamma 
polishuset är ett exempel på detta, de gemensamma skolorna, öppna för bilinguala elever 
är en annan. IKEAs etablering kan, tillsammans med andra etableringar, ge regionen och 
tätorten, en stark position i relation till andra städer och regioner i norra Europa. Tätorten 
skulle kunna bli centrum för handel och möten och en av de starkaste regionerna inom 
Barents. Haparanda-Torneå skulle då konkurrera med stora regioner såsom Uleåborg på 
den finska sidan och Luleå på den svenska. Dessa regioner har tidigare karakteriserats 
som tillväxtområden, men kan nu komma att stagnera på grund av Haparanda-Torneås 
expansion. Således fortsätter den regionala polariseringen då Haparanda-Torneå som 
regionkoncept och dess ekonomiska status stärks. Den regionala polariseringens effekter 
kan då betyda att mindre orter dör ut och mindre företag går i konkurs.  
 
Genom IKEAs etablering kommer regionens näringslivsstruktur att förändras där fokus 
förmodligen flyttas från privata tjänster och offentlig förvaltning till handel och service. 
Tillväxten bör öka genom att näringslivet blir mer konkurrensutsatt med fler företag på 
orten, även om det är en nackdel att det finns olika lagar och regler som försvårar 
företagsamhet över gränsen. Haparanda-Torneå har varit klassad som en ”förlorar-
region” med svag sysselsättning, hög sjukfrånvaro och hög utflyttning, men tack vare 
IKEAs etablering går de mot ljusare tider. Detta visar att regioner är i ständig förändring 
och att beslutsfattare aktivt måste arbeta för den regionala utvecklingen inom alla 
sektorer för att säkerställa en bättre välfärd för sina medborgare.  
 
Även de många fler arbetstillfällena sägs generera större ekonomisk tillväxt. Tillväxt 
handlar i botten om individen, vad de kan, vad de vill och vad de har möjlighet att göra. 
Fler möjligheter till anställningar och en ökad valfrihet, borde resultera i en bättre 
personlig utveckling för invånarna, med ett rikare liv såväl socialt som materiellt, och 
därmed ett större mänskligt räckhåll till följd. En större tilltro till orten och regionen 
borde också skapas genom alla positiva händelser. Fler får möjlighet att stanna på orten 
och därigenom borde en balans i befolkningsutvecklingen och den demografiska 
strukturen uppnås. Fram till idag har många unga valt att lämna regionen i hopp om att 
finna en bättre framtid någon annanstans, vilket bland annat har medfört en stigande 
medelålder. Språkfrågan kan också komma att bli aktuell. Då merparten av de nya 
arbetstillfällena finns på den svenska sidan blir tillgängligheten till dessa begränsad för de 
regioninvånare som endast talar finska. Detta kan ge upphov till diskussioner inom 
regionen som förhoppningsvis leder till att invånarna förstår vikten av att tala varandras 
språk. Att behärska både svenska som finska ger en klar konkurrensfördel på 
arbetsmarkanden, och kanske till och med kommer att krävas i framtiden för framgång 
inom arbetslivet. 
 
Det är sannolikt att den tidigare kritik som funnits mot regionssamarbetet bör avta på 
grund av alla nyetableringar. Men, det finns också anledning att utfärda en varning för en 
ny typ av kritik som kan komma att riktas mot regionen, såväl internt som externt. Främst 
syftar jag på den ökade miljöbelastningen som alla aktiviteter kommer att medföra, men 
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även den sociala och kulturella utvecklingen som kan förändra Haparanda och Torneå i 
grunden.  
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Dennis Zalamans, Doktorand i Kulturgeografi, Södertörns   2006-01-11 
högskola. 
 
Mailintervju: 
 
Fredrik Voltaire, Ansvarig för skol- och forskningsfrågor,  
Svensk Handel.        2005-11-21 
 
Eva Stål, Pressansvarig IKEA.      2005-11-23 
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Bilagor 
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Haparanda Stad och Anita Lundström, Informatör, Haparanda Kommun, 2005-12-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


